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RESUMO  

 

O artigo visa apresentar a viabilidade da utilização de secadores elétricos 

automáticos em substituição aos papeis toalhas em uma instituição de ensino 

profissionalizante do Médio Piracicaba no estado de Minas Gerais, mostrando a 

economia que a utilização do mesmo pode provocar se comparado ao papel toalha. 

 

Palavras-chave: Papel Toalha; Secador Elétrico Automático; Viabilidade 

Econômica. 

  

1  INTRODUÇÃO 

 

A preservação ambiental e a utilização de recursos renováveis vêm se 

tornando fatores cada vez mais discutidos em empresas, comércios e residências. A 

busca por equipamentos com maior eficiência energética, produtos com selos que 

garantem o cuidado com o meio ambiente e utilização mais racional dos recursos 

naturais, vem sendo uma cobrança rotineira no dia a dia. 

Ao visitar shoppings, lojas, comércios, dentre outros estabelecimentos, seja a 

passeio ou a trabalho, ao utilizar os banheiros, deparamos sempre com papeis 

toalhas para secagem das mãos após a utilização do toilet, podendo ser de 

diferentes tipos de suportes. 

A utilização de papel toalha gera um volume muito grande de material a ser 

descartado, pois muitas vezes são misturados com papeis higiênicos utilizados, não 



sendo possível a reciclagem dos mesmos, impactando em alto volume de lixo 

depositado em aterros sanitários. 

A utilização de papel toalha é mais higiênico em relação a famosa toalhinha 

de banheiro, pois muitas pessoas entram em contato e isso pode acarretar na 

transmissão de doenças devido a utilização coletiva. 

Nos últimos anos é possível notar, ao visitar esses estabelecimentos, o 

grande crescimento da utilização de secadores elétricos automáticos nesses 

recintos, proporcionando uma redução significativa dos impactos ambientais.  

Segundo uma pesquisa realizada pela Biovis Equipamentos (2015) os 

secadores estão se tornando cada vez mais populares devido sua economia, 

comparado ao tradicional papel toalha, as despesas tem redução de até 80%. Outro 

ponto mencionado é que com a utilização do secador não há mais a necessidade de 

ser reabastecido como é feito com a utilização do papel toalha.  

A questão ecológica é outro ponto relevante, visto que com o uso do secador 

é observada a diminuição de geração de resíduos de papel toalha que não podem 

ser reciclados, mantendo o ambiente limpo e organizado (BIOVIS EQUIPAMENTOS, 

2015).  

Já para a BraKey (2016), a utilização dos secadores evita a utilização 

massiva do papel toalha, que para se obter uma tonelada é necessária a derrubada 

de 34 árvores em média e envolve a poluição de 5000 litros de água. O papel é 

responsável por 35% do lixo urbano coletado diariamente, ou seja, com a utilização 

dos secadores haverá diminuição significativa na poluição causada por papel toalha.  

 

2 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTUDADA. 

 

A instituição de ensino X está localizada no Médio Piracicaba no Estado de 

Minas Gerais e atua no setor de ensino, apresentando para o público da região, 

cursos de aprendizagem industrial, qualificação industrial, cursos técnicos e 

profissionalizantes. No mês de Outubro de 2018, a instituição apresentava 346 

alunos matriculados, sendo esses das diferentes modalidades de ensino. 

O prédio da instituição conta com dois pavimentos, onde possui um banheiro 

masculino e um feminino no primeiro andar e um banheiro masculino e um feminino 

no segundo andar, que atende aos alunos e visitantes dessa instituição. Além 

desses, existem outros banheiros individuais que atendem aos funcionários do setor 



administrativo e portadores de necessidades especiais, mas não será objeto de 

estudo. 

Os banheiros masculinos e femininos dos dois pavimentos da instituição 

contam com suportes com papel toalha, que geram um volume significativo de lixo a 

ser descartado no aterro sanitário da cidade. 

Ao coletar informações com a equipe de limpeza, foi possível descobrir que o 

mínimo de papel toalha consumido nesses banheiros, são de 1000 unidades por dia, 

podendo variar para mais, principalmente em dias onde se tem aulas práticas, 

acentuando ainda mais a utilização dos banheiros.  

  

3 PROPOSTA DA UTILIZAÇÃO DE SECADORES ELÉTRICOS AUTOMÁTICOS 

EM SUBSTITUIÇÃO AOS PAPEIS TOALHAS NOS BANHEIROS. 

 

Tendo em vista o volume de lixo e o gasto com a compra de papeis toalhas 

para reposição nos banheiros, esse estudo foi realizado com intuito de mostrar a 

viabilidade da utilização de secadores elétricos automáticos nesses 4 banheiros (2 

masculino + 2 feminino), que correspondem a quase 100% da utilização total da 

unidade. 

A figura 1 mostra o modelo de suporte utilizado na instituição para fixação dos 

papeis toalhas. 

 

                                      Figura 1 – Suporte para papel toalha 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: O autor (2018) 

 Analisando a figura 1 é possível observar que a forma construtiva desse 

suporte, não permite o controle da quantidade de papel a ser retirado, ou seja, não 



possui uma alavanca ou trava que possibilita a retirada de 3 a 5 folhas para 

utilização. Sendo que em momentos sai pouco papel e em outros sai papel em 

excesso, gerando gastos desnecessários. 

 A proposta é a utilização do Secador de Mãos WJ da marca Biovis, que custa 

em média 435 reais cada, para substituição dos suportes com papel toalha. O 

quadro 1 mostra a especificação do secador automático utilizado como proposta. 

 

                      Quadro 1 – Especificação do Secador de Mãos WJ 

 
Fonte: Site da BIOVIS 

 

O quadro 1 mostra as especificações básicas desse secador de mãos, 

produto esse em que se observa uma economia muito grande por acionamento, em 

média 10Wh, para um tempo de aproximadamente 20 segundos de secagem. 

O tempo de secagem dura em média de 15 a 25 segundos, mas para efeito 

de cálculo utilizaremos 20 segundos para cada acionamento. 

 



3.1 CONSUMO ESTIMADO DE PAPEL TOALHA. 

 

O cálculo aproximado da quantidade de papel toalha utilizado pelos alunos foi 

feito tomando como base o número de alunos coletados no mês de Outubro de 

2018, que corresponde a 346 alunos. A instituição funciona geralmente 22 dias por 

mês, salvo eventuais mudanças, nos períodos da tarde e noite. Considerando um 

gasto de 4 folhas por aluno para realização de uma secagem e trabalhando com a 

hipótese do mesmo utilizar o banheiro 1 vez por dia, no seu período de aula, temos: 

 

 

 

Considerando a embalagem de papel toalha com 1000 unidades cada, temos: 

 

 

 

A instituição de ensino paga por volta de 7 reais por cada embalagem de 

papel toalha com 1000 unidades. Diante dessa informação, temos: 

 

 

 

3.2 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE SECADORES DE MÃO AUTOMÁTICOS 

 

Considerando a utilização dos secadores em 4 banheiros, sendo eles, 2 

masculinos e 2 femininos, temos: 

 

 

 

Estima-se um investimento de 1740 reais para compra desses secadores. 

Que poderão ser pagos com a economia gerada por cada mês de utilização dos 

mesmos. 

De acordo com as especificações do fabricante, o Secador de Mãos WJ 

consome 10Wh por cada acionamento com duração aproximada de 20 segundos. 

De acordo com essa informação, temos:  

 

346 alunos x 4 folhas x 22 dias/mês = 30448 folhas por mês. 

 

30448 folhas por mês / 1000 unidades = 30,448 embalagens. (30 embalagens) 

 

30 embalagens x 7 reais = 210 reais por mês (papel toalha) 

4 secadores x 435 reais(cada) = 1740 reais 

(20 segundos x 346 alunos) / 3600 = 1,923 horas/dia 



 

 

 

 

O consumo de energia do secador de mão pode ser calculado da seguinte 

forma: 

 

 

 

Considerando que o aparelho no modo Standby apresenta aproximadamente 

2W, temos: 

 

 

O consumo do secador em standby mais sua utilização para secagem de 

mãos, somam: 

 

 

De acordo com a conta de energia elétrica da instituição de ensino, o valor do 

KWh gira por volta de R$ 0,80. Com base nisso, temos: 

 

 

Comparando o gasto mensal da utilização do papel toalha com o secador de 

mão elétrico, temos a seguinte situação: 

 

 

 

Com a utilização dessa proposta estipula-se uma economia de 144,40 

reais/mês, aproximadamente 69% de economia. O payback da implantação dos 

secadores de mão nos 4 banheiros é de: 

 

4 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

O projeto buscou avaliar a viabilidade da substituição de papeis toalhas por 

secadores elétricos automáticos. Para tanto, foram utilizadas às ferramentas 

1,923 horas/dia x 22 dias(mês) = 42,306 horas/mês 

82 KWh/mês x 0,80 = R$ 65,60 por mês 

Energia consumida = 0,01KWh  (por acionamento) x 7612(acionamentos no mês) 

Energia consumida = 76,12KWh/mês (aproximadamente) 

0,002KW x 24 horas x 30 dias = 1,44KWh/mês x 4 secadores = 5,76KWh/mês 

 

76,12KWh/mês + 5,76KWh/mês = 81,88 KWh/mês (aproximadamente 82 KWh/mês) 

 

Economia: 210 reais/mês (papel toalha) - 65,60 reais/mês(secador elétrico) 

Economia: 144,40 reais/mês 

Payback: 1740 reais / 144,40 = 12,05 meses (aproximadamente 12 meses) 



financeiras VPL, TIR e Payback.  Utilizou-se à taxa Selic, por ser aplicada em 

bancos em operações financeiras. A tabela 1 demonstra a variação dos valores da 

taxa Selic durante o período de 09/2017 a 10/2018. 

 

Tabela 1 - Variação da Taxa Selic 2017/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fonte: Banco Central do Brasil (2018). 

 

Com base na tabela 1, considerou-se como taxa mínima de atratividade o 

valor de 9,15%, por ser a maior registrada no período entre setembro de 2017 e 

outubro de 2018. Os cálculos apresentados a seguir usam a taxa Selic como 

referência, para que possa se obter uma rentabilidade com o menor risco envolvido 

no investimento do projeto. Para se identificar a quantidade consumida de papel em 

1 ano temos os valores a seguir. 

Os valores utilizados para investimentos são: 

 Investimento em secadores de mãos elétricos = R$ 1740,00 

 Custo mensal de energia dos secadores = R$ 65,60/ mês  

 Gasto atual com folhas de papel = R$ 210,00/mês  

 Receita mensal positiva gerada pela diferença entre uso de papel e o secador 

é de R$144,40. 

 Economia mensal depois de descontado a energia = R$ 144,40/ mês  

  

4.1 Análise pelo Valor Presente Líquido (VLP) 

 

O VPL é obtido a partir da função de somatório dos fluxos de caixa presentes, 

é aplicada no período estimado de retorno do investimento daqui 2 anos a uma taxa 

Data Taxa 
(%a.a.) 

06/09/2017 9,15 
25/10/2017 8,15 
06/12/2017 7,40 
07/02/2018 6,90 
21/03/2018 6,65 
16/05/2018 6,40 
20/06/2018 6,40 
01/08/2018 6,40 
19/09/2018 6,40 
31/10/2018 6,40 



de juros. A taxa de juros aplicada foi a Selic de setembro de 2017 de 9,15%. Assim o 

valor a ser encontrado poderá ser positivo ou negativo, no qual demonstrará se o 

investimento será pago durante seu tempo de utilização do projeto. 

VPL tem a finalidade essencial de analisar opções de investimentos com 

valores positivos, maximizando lucros da empresa, este recurso orienta investidores 

em tomada de decisões dos projetos com as melhores viabilidades econômicas 

(SAMANEZ, 2009). 

Ao iniciar a análise do (VLP) faz-se necessário o desconto de todos os 

valores presentes no fluxo de caixa no momento 0, este dado como o inicial do 

projeto, para que se deduza o primeiro custo com o projeto (GONÇALVES, et al., 

2009). 

Aplicando a fórmula de VPL foi encontrado um valor de R$ 3379,99 como 

projeção de retorno financeiro ao final de 2 anos, porém sem o desconto do 

investimento inicial realizado. Depois de aplicado o investimento que foi de 

R$1740,00 para se obter os secadores, o valor encontrado é um caixa positivo em 

R$1228,44 demonstrando a aplicabilidade é vantajosa financeiramente a instituição 

de ensino. 

 

4.2 Análise financeira pela Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

A TIR (taxa interna de retorno), é a taxa de juros que faz com que o valor 

presente no fluxo de caixa se iguale aos gastos. Portanto, quando a TIR é aplicada, 

faz com que o valor presente líquido do projeto se torne inexistente, e se iguale ao 

valor do investimento. 

Ela não tem o intuito de demonstrar  qual a rentabilidade do projeto, a TIR tem 

o intuito de demonstrar, a uma taxa de juros, em qual tempo o investimento se torna 

igual ao valor investido. Usada para análise em forma de porcentagem para análise 

de um investimento. 

TIR não tem a analogia de avaliação de rentabilidade completa de valores de 

projeto, mas tende a encontrar uma taxa de rentabilidade com retorno ao investidor, 

este que tem expectativa de retorno superior a taxa do capital investido (SAMANEZ, 

2009). 

Aplicando a fórmula da TIR, o projeto demonstrou um percentual sobre o 

capital investido em uma taxa superior à taxa indicada de 9,15%. Apresentou uma 



taxa de 58,75%, resultado que indica o projeto como vantajoso financeiramente, 

retornando o investimento e demonstrado economia financeira de 49,6%. 

 

4.3 Análise financeira pela ferramenta PayBack (PB) 

 

É um método de avaliação simples quando comparado aos outros métodos, 

mas de grande importância, pois demonstra uma avaliação relacionada quanto ao 

tempo de retorno do investimento. 

Samanez (2009) escreve sobre a relevância de se achar o tempo de 

recuperação de um investimento, colocando em evidencia o uso do Payback, 

evidenciando que o uso correto de seus métodos pode levar a obter o tempo, em 

anos decorridos, para criar-se valor ao fluxo de caixa até que estes se equiparem o 

valor de inicio. 

Pelo modelo de Payback simples, observa-se que o retorno do investimento 

ocorrerá em um ano e seis dias, já pelo payback descontado identifica-se que o 

retorno do investimento ocorrerá em um ano, um mês e quatorze dias.  A diferença 

entre os valores do payback simples e descontado ocorre porque o simples não leva 

em consideração o valor do dinheiro no tempo, já o descontado utiliza a taxa de 

juros aplicada sobre o capital como meio de valorizar o dinheiro durante o tempo de 

investimento. 

A avaliação deste método esta baseada no risco do investimento em função 

do tempo, no qual se atraem os projetos com menores tempos de retorno, 

perspectiva de cálculo simples e de fácil compreensão, gerando confiança aos 

investidores perante uma avaliação do projeto. 

 A tabela 2 apresenta os valores encontrados tomando como base o Payback 

simples e o descontado. 

 

 

 
 

                     Tabela 2 - Cálculos referente a VPL, TIR e Payback 

Ano 
Fluxo de 
Caixa 

Fluxo de 
Caixa 
Acumulado 

Fluxo de caixa 
descontado 

Fluxo de caixa 
descontado 
Acumulado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Com base na tabela 2 é possível observar a viabilidade econômica da 

utilização de secadores elétricos automáticos em substituição ao papel toalha, tendo 

como base, dados obtidos por meio da utilização de ferramentas da matemática 

financeira, estimando um retorno do investimento em aproximadamente 1 ano e 1 

mês, considerando o Payback descontado. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A competitividade do mercado atual faz necessária a diferenciação em busca 

de inovação e alternativas que possam reduzir o custo fixo da empresa. No entanto, 

para se conseguir economizar, muitas vezes investimentos financeiros são 

necessários. A substituição de máquinas e equipamentos com consumos elevados e 

de materiais que intensificam a poluição ambiental, são propostas que buscam a 

redução dos gastos e a preservação ambiental por parte das empresas. 

O planejamento financeiro feito de maneira correta demonstra a viabilidade da 

implantação de um projeto, neste caso, de secadores elétricos automáticos para as 

mãos em substituição ao papel toalha, pelos métodos de análise de viabilidade 

financeira VPL, TIR e Payback, onde foi possível identificar resultados positivos em 

todas as ferramentas e a demonstração de ganhos financeiros à instituição, após um 

ano e um mês, aproximadamente, utilizando o cálculo de Payback descontado e um 

ano, aproximadamente, utilizando o Payback simples. 

 

0 -R$  1.740,00 -R$   1.740,00 -R$     1.740,00 -R$             1.740,00 

1 R$  1.710,62 R$        29,38 R$     1.567,22 R$                 172,78 

2 R$  1.669,37 R$   1.639,99 R$     1.401,22 R$              1.228,44 

TMA 9,15% 

VPL R$ 1.228,44 

TIR 58,75% 

Payback Simples Ano: 1 Mês: 0 Dias: 6 

Payback Descontado Ano: 1 Mês: 1 Dias: 14 
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